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Activitate legată de jocul de
rol pentru elevi (15-18 ani)
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POLITICIAN PENTRU O ZI - CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI
Felicitări! Participarea ta la jocul de rol de la Parlamentarium a fost o reușită: ai
intrat în pielea unui deputat în Parlamentul European (MEP) și, împreună cu
grupul tău politic, ai deliberat privind două propuneri de directive.
Negocierile legate de directivele privind „solidaritatea în domeniul apei”
și „identificarea personală” oglindesc destul de mult activitatea reală a
unui deputat.
Și deputații trebuie
• să obțină informații într-un timp scurt,
• să evalueze în ce măsură informațiile pe care le primesc sunt utile,
• să adopte o poziție în cadrul propriului grup politic și să o susțină în fața
celorlalte grupuri,
• să negocieze și să ajungă la un compromis pentru a obține rezultate,
• să reușească să își prezinte cu claritate poziția - atât în fața colegilor, cât și a
presei și a publicului.
Activitatea de deputat este chiar mai complexă, întrucât aceasta se desfășoară
în mai multe limbi și în locuri diferite.
Când ai jucat rolul de deputat european, ce ți-a plăcut cel mai mult? Care parte
a jocului ți s-a părut cea mai interesantă? Au existat momente când ți s-a părut
dificil sau stresant?
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MODUL DE FUNCȚIONARE
DEFINIȚII
Este nevoie de o mulțime de competențe pentru a fi un politician eficient.
În primul rând, este nevoie să înțelegi toți termenii utilizați la elaborarea
legislației la nivel european.
UNIUNEA EUROPEANĂ: Uniunea Europeană (UE) are în prezent 28
de state membre. Deși toate sunt state suverane (ceea ce înseamnă
că sunt libere să decidă asupra propriilor legi și a modului de
organizare) au căzut de acord să aplice legi comune în mai multe domenii.
Statele fac acest lucru în anumite cazuri în care, dacă ar exista mai multe legi
diferite la nivel național, schimburile (de exemplu, de bunuri) ar fi mai dificile
sau în cazul în care măsurile necesare pentru a rezolva o problemă depășesc
granițele unei singure țări (de exemplu, protecția mediului).
TRATATUL (DE LA LISABONA): tratatul stabilește domeniile în care
statele membre adoptă legi comune, specificând cum vor organiza
activitatea de legiferare la nivelul statelor membre, și definește
cetățenia UE.
CETĂȚENIA UE: orice persoană care are cetățenia unui stat membru
al UE este automat cetățean al UE. Cetățenia UE nu înlocuiește
cetățenia națională. Dacă ești cetățean european, uită-te la
pașaportul tău - este dovada naționalității tale și a cetățeniei UE.
DIRECTIVĂ: este denumirea (majorității) legilor UE. Ele se numesc
„directive”, deoarece definesc un obiectiv larg de realizat de către
toate statele UE, lăsând detaliile la latitudinea statelor membre la
nivel individual (orientând astfel legislatorii de la nivel național într-o anumită
direcție). Uneori, statele membre adoptă legi suplimentare foarte detaliate
într-un anumit domeniu care trebuie aplicate la nivel național.
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Atenție! Consiliul de
Miniștri nu ar trebui
confundat cu CONSILIUL
EUROPEAN sau cu
CONSILIUL EUROPEI.
CONSILIUL EUROPEAN
este reuniunea șefilor
de stat sau de guvern ai
statelor membre ale UE și,
în mod obișnuit, ia decizii
sau emite recomandări
privind aspecte și inițiative
de maximă prioritate
care ar trebui dezvoltate
de Comisie, Consiliul de
Miniștri și Parlamentul
European. CONSILIUL
EUROPEI este alcătuit din
47 de state membre și se
ocupă de aspecte precum
democrația, statul de
drept și drepturile omului este principala organizație
a drepturilor omului
din Europa. Consiliul
Europei nu poate legifera.
CONSILIUL EUROPEI are
sediul, ca și Parlamentul
European, la Strasbourg.

Pentru a desfășura o activitate eficientă în cadrul
Parlamentului European, trebuie să înțelegi și cine
sunt principalele părți implicate.

PĂRȚILE IMPLICATE:
COMISIA EUROPEANĂ (CE): Comisia
Europeană este „organul executiv” al
UE. Este formată din 28 de „comisari”
(câte unul din fiecare stat membru), care sunt
independenți și reprezintă interesele întregii UE.
Comisia Europeană propune legile europene și se
asigură că sunt puse în aplicare în mod corect. CE
nu este însă cea care adoptă legile. Această sarcină
le revine Parlamentului European și Consiliului
de Miniștri.
PARLAMENTUL EUROPEAN este alcătuit
din 751 de deputați în Parlamentul
European, aleși în mod direct de cetățenii
tuturor celor 28 de state membre și organizați în
mai multe grupuri politice. În această formulă,
Parlamentul European reprezintă cetățenii UE.
Parlamentul negociază cu Consiliul de Miniștri și
adoptă legile europene împreună cu acesta.
În CONSILIUL DE MINIȘTRI, fiecare stat
membru este reprezentat de un ministru.
Întrucât Uniunea Europeană tratează o
mulțime de subiecte diferite, printre care putem
enumera agricultura, afacerile externe, mediul
și transportul, de fapt nu există doar un singur
Consiliu de Miniștri, ci mai multe. Consiliul de
Miniștri reprezintă guvernele statelor membre și
trebuie să cadă de acord cu Parlamentul European
privind legile noi.
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PĂRȚILE IMPLICATE LA NIVELUL PARLAMENTULUI EUROPEAN:
DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN: Deputații în Parlamentul
European sunt aleși în mod direct pe o perioadă de cinci ani.
Deputații care împărtășesc aceleași convingeri politice, indiferent
de țara lor de origine, formează un GRUP POLITIC. Astfel, grupurile politice
din Parlamentul European sunt organizate în funcție de afilierea politică, și nu
de naționalitate. Un nou grup politic poate fi creat în Parlamentul European
doar dacă este format din cel puțin 25 de deputați provenind din cel puțin 7
state membre.
mp

COMISII: O comisie este un for în care deputații din diferite grupuri
politice se reunesc pentru a discuta aspecte legate de un anumit
domeniu de politică (de exemplu, mediu, politică externă sau afaceri
economice). Există mai bine de 20 de astfel de comisii; cea mai mare parte
a activității pregătitoare pentru noile legi are loc în cadrul lor. Îți amintești,
probabil, că ai participat la reuniuni ale comisiilor în timpul jocului de rol.
SESIUNEA PLENARĂ: este forul în cadrul căruia întregul Parlament
European ia decizii. În timp ce în cadrul unei comisii se reunesc doar
anumiți deputați, care discută unele dintre legile propuse, sesiunile
plenare sunt reuniuni în cadrul cărora se reunesc toți deputații pentru a
examina toate legile propuse, care au fost deja examinate de comisii. Ai luat
cuvântul la ședința plenară din timpul jocului de rol?
mp

mp

mp

mp

AMENDAMENT: o propunere de modificare a unui proiect de lege.

LECTURĂ: atunci când Parlamentul și Consiliul se reunesc și hotărăsc
cu privire la o propunere de lege.

Alte surse utile de informație: www.europarl.europa.eu
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a doua lectură în
Consiliu

votare în plen - adoptarea
poziției în a doua lectură a
Parlamentului (proceduri specifice
pentru modificarea, respingerea sau
adoptarea propunerii Consiliului)
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compromisul - textul
comun (sau, dacă nu există,
propunerea legislativă nu se
adoptă)
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votare - adoptare sau
amendamente
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Votare în plen:
adoptarea poziției
Parlamentului
(adoptarea propunerii sau
a amendamentelor)
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prima lectură în Parlament
(prezentări succinte ale grupurilor
politice, consultări, informări și
reuniuni ale comisiilor)
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propunerea
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votare în plen (adoptarea
sau respingerea definitivă a
textului comun)

finalizarea procedurii
legislative

comitetul de
conciliere

ETAPELE
PROCESULUI
DE LUARE A
DECIZIILOR
DE CĂTRE
PARLAMENTUL
EUROPEAN „jocul” în realitate
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Informații
suplimentare:
Parlamentul și Consiliul
lucrează în paralel, însă,
de obicei, Parlamentul
European este primul
care „adoptă” (decide)
în mod formal o poziție.
Când Consiliul își adoptă
poziția, trebuie să
decidă și dacă acceptă
modificările solicitate
de Parlament.

CUM SE AJUNGE LA UN ACORD
Pentru ca o lege europeană să fie aprobată,
Parlamentul European și Consiliul trebuie să cadă
de acord asupra unui text comun. Cum ajung la
un acord? Procedura utilizată are cel mult 3 etape
(numite „lecturi”), care conduc la un compromis.
Iată o descriere detaliată a acestei proceduri:
Etapa 1: Consiliul și Parlamentul European
analizează propunerea Comisiei. Se adună o
mulțime de informații, în principal prin consultări
cu lobbyști acreditați, cu părțile interesate, cu
cetățenii etc. Îți amintești cum ai făcut rost de
informații pentru jocul de rol?
La Parlament, grupul care lucrează asupra unei
propuneri se numește COMISIE PARLAMENTARĂ,
iar în Consiliu de propunere se ocupă un GRUP
DE LUCRU.
Prima lectură: Parlamentul și Consiliul votează
propunerea separat pentru prima dată.
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Etapa 2: Dacă nu sunt întru totul de acord (ceea ce se întâmplă de multe
ori), se trece la a doua etapă. În acest punct, instituțiile examinează posibile
compromisuri. Grupul de lucru și comisia se reunesc din nou și, la sfârșitul
acestei etape, Consiliul și Parlamentul votează textul propus a doua oară.
Aceasta este a doua lectură.
Etapa 3: Dacă, după a doua lectură, cele două părți încă nu pot conveni
un text comun, mai au o ultimă șansă: este înființat un comitet de conciliere
pentru a găsi o eventuală soluție. În comitetul de conciliere, reprezentanții
Parlamentului European și ai Consiliului se reunesc pentru a ajunge la un
compromis. Aceste întruniri au loc adesea într-un termen scurt și presant, de
multe ori ajungându-se la o concluzie dimineața devreme, după ore în șir de
negocieri. Dacă, în acest context, nu se ajunge la un acord, propunerea de lege
este respinsă definitiv.
Te întrebi poate de ce sunt atât de multe etape. Te întrebi poate și dacă este cu
adevărat nevoie de ele.
Gândește-te la faptul că doar cu ajutorul acestei proceduri este posibil să se țină
seama de toate perspectivele și de toate punctele de vedere exprimate.
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ORIENTĂRI PRIVIND
REDACTAREA UNEI
DECLARAȚII DE
INTENȚIE
• Trebuie să ai o viziune.
• Stabilește-ți obiectivele
și dezvoltă-ți strategia
care va conduce la
realizarea lor.
• Găsește cinci
argumente care să-i
convingă pe ceilalți
să voteze în favoarea
directivei tale.
• Exprimă-te cu
entuziasm și claritate, fii
concis și elocvent.
• Când îți prezinți
ideile, dă dovadă de
creativitate și inspiră-i
pe ceilalți.
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Acum că înțelegi mai bine cum funcționează
Parlamentul European, este rândul tău să formezi un
grup politic și să propui o lege care apără o cauză în
care crezi cu adevărat.
Urmează cei șase pași de mai jos și să vedem dacă
îți poți convinge colegii să voteze în favoarea
propunerii tale.
1.	Alcătuiește un grup politic împreună cu
deputați care au aceleași convingeri ca tine.
2.	Împreună cu membrii grupului politic, alegeți
un nume pentru acesta.
3.	Scrieți declarația de intenție a grupului.
4.	Alegeți cauza pe care ați dori să o sprijiniți.
5.	Prezentați o propunere de politică pe care ați
dori ca Parlamentul să o adopte.
6.	Ține un discurs în fața celorlalte grupuri
politice (colegii tăi de clasă), sprijinind poziția
grupului tău în ceea ce privește propunerea.
La sfârșitul fiecărui discurs, votează, împreună cu
colegii de clasă, care grup politic a fost cel mai
convingător în apărarea cauzei sale.
Propuneți-vă să fiți grupul câștigător!
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ORIENTĂRI PRIVIND
REDACTAREA UNEI
PROPUNERI DE
POLITICĂ
• Înțelege subiectul
abordat.
• Cunoaște subiectul
despre care vorbești
și scoate în evidență
importanța sa.
• Stabilește obiective
realizabile.
• Stabilește termene
limită.
• Strânge și pregătește
argumente pentru și
împotriva propunerii
tale.
• Bazează-ți argumentele
pe fapte și cifre: adună
date și informații.
• Filtrează și grupează
datele și informațiile.
• Fii gata să te aperi și să
faci compromisuri!
• Evidențiază efectele
pozitive pe care le va
avea propunerea ta!

Note:
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ORIENTĂRI PENTRU
VORBITUL ÎN PUBLIC
• Ai încredere în tine - vei
reuși!
• Fii încrezător și fii
convingător!
• Nu îți agita mâinile
și stai pe loc, cât mai
nemișcat posibil.
• Încearcă să creezi o
legătură cu publicul
uitându-te direct în
ochii lor.
• Încearcă să vorbești
într-un ritm normal.
• Încearcă să-ți controlezi
limbajul corporal - evită
mișcările bruște!

Note:
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